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Bar Cafeteria
Ocupació: 50

Sala Menjador 2
Ocupació: 20

Sala Menjador 1
Ocupació: 22

Sala General
Ocupació: 56

Sala d'estudi
Ocupació: 40

Sala d'estudi
Ocupació: 10

Sala d'estudi
Ocupació: 10

Sala d'estudi
Ocupació: 10

Sala d'estudi
Ocupació: 10

Sala
Ocupació: 80
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Criteris Generals
Biblioteca

Al ser una biblioteca, té diferents espais que existeixen diferents estats d'il·luminació, en funció de

l'alçada lliure, i de l'ubicació dels seus espais.

La intenció del projecte es fer una planta baixa permeable sobretot a est per tal de tenir una

connexió visual amb l'exterior, però degut a l'alçada de les edificacions del davant, no estan molt

exposades al sol directe.

En la façana sud hi ha obertures en l'accés i en la zona d'escales interiors, ja que es considera que

son els espais mes comuns. També es disposa d'unes claraboies translúcides a la coberta per donar

una uniformitat a la sala general.

En aquesta sala general de doble altura es col·locaran una lluminària tipus 315W Hit, que anirà

penjada del cel ras a una distància de 70 cm d'aquest.  La llum anirà alternada depenent de la llum

que fagin les claraboies.

Es disposarà d'unes llums puntuals per a cada taula tipus iRoll, per tal de tenir una llum mes personal

de treball.

Com a llum general es col·locarà la lluminària Impala TBS160 en les zones de menys alçada, i anirà

embeguda dins del falç sostre. La llum s'obrirà per fases en funció de la llum solar que hi hagi, per

exemple al matí no caldrà l'encesa d'aquesta lluminària ja que les obertures estan orientades a est.

Bar/Restaurant

Es col·loquen les lluminàries Pixel orientables, conegudes també com a "llums de bou" en totes les

sales generals embegudes dins del cel ras per aconseguir una llum general uniforme.

També es col·loquen les llums iRoll de caràcter mes puntual a la zona de la barra i a la taula de

mida especial que hi ha al costat per donar-li un tractament mes personal, ja que és on es posen els

clients habituals de l'establiment (els borratxos..)

Accés Església

Com a característica principal de la il·luminació que s'hi posa nova, s'utilitza la lluminària iTeka, on es

vol enfocar la pedra granítica vista dels murs. Es col·loquen lluminàries a l'interior del campanar en

cada costat a on coincideix amb el tram d'escala, per així, tenir l'interior del campanar tot il·luminat

i poder apreciar la llum des de l'exterior a traves de les seves obertures.

Coberta Església

A banda d'utilitzar la mateixa il·luminació que en els accessos, en la sala general, es disposa d'una

llum lineal discontinua IN 60 en disposició  embeguda dins d'un cel ras amb lames de fusta .

Espai públic

En l'espai públic es col·locaran unes llums empotrades al paviment tipus Light up per ressaltar la

geometria dels contraforts, la nau principal, i el campanar el la vesant nord on hi ha el nou accés a

l'església.

També es col·loquen unes lluminàries disperses per a l'espai públic ubicades en punts claus de

l'espai que estan formades per un màstil d'acer inoxidable i a on s'hi col·loquen 2 o 3 llums de tipus

Platea, segons les demandes de llum

PLATEA  By iGuzzini

Lluminària directe

Muntatge: subjectada en un màstil d'acer galvanitzat

Dimensions: d 320 x 250 h 260 mm  màstil de 8 metres d'alçada

Material: alumini AISI 304

Làmpada LED 350W

INSTAL·LACIONS_Il· luminació + Incendis

IMPALA TBS160  By Philips

Lluminària encastada lineal fluorescent.

Muntatge: col·locada entre les franjes del flaç sostre

Dimensions: d 141x h 1700mm

Material: alumini

Làmpada LED 35-80W

IROLL  By iGuzzini

Lluminària de sostre per aconseguir una llum puntual o

extensiva en llocs que ho requereixin

Muntatge forjat/falç sostre

Dimensions d 150 x h 360 mm

Material: alumini

Làmpada LED 12-30W

LUMINÀRIA 315W HIT  By iGuzzini

Lluminària de suspensió per il·luminació difusa halògens

metàl·lics.

Muntatge: suspès del forjat/falç sostre

Dimensions: d 280 x h 366 mm

Material: alumini

Làmpada LED 315W

ITEKA  By iGuzzini

Lluminària mural per aconseguir una llum uniforme, orientable.

Muntatge: mur

Dimensions: d 150 x h 250mm

Material: alumini

Làmpada LED 12W

PIXEL  By iGuzzini

Lluminària al·logen orientable encastada.

Muntatge: encastada/embeguda al falç sostre

Dimensions: d 80 x h 60 mm

Material: alumini

Làmpada LED 50W

IN 60  By iGuzzini

Lluminària  lineal general discontinua

Muntatge: rail col·locat entre els taulons de fusta del falça

sostre.

Dimensions: d 40 x600 h 60 mm

Material: alumini

Làmpada LED 75W

LIGHT UP  By iGuzzini

Lluminària empotrable al paviment orientable

Muntatge: empotrat al paviment exterior

Dimensions: d 170 x h 150 mm

Material: alumini AISI 304

Làmpada LED 350W
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6.INSTAL·LACIONS

Incendis CTE-DB-SI

Taula 1.1 Condicions compartimentació sectors incendi.

- Ús previst: pública concurrència.

- La superfície construïda de cada sector d’incendi, no pot superar els 2.500m2.

- Cada ús tindrà un sector diferenciat.

Taula 1.2 Resistència al foc

-  La resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten els sectors d’incendi, serà EI 90 ja que

l’alçada d’evacuació és inferior a 15m.

Taula 3.1 Nombre de sortides i longitud de recorreguts d’evacuació. Plantes o recintes que disposin de

més d’una sortida de planta o sortida de recinte

- La longitud dels recorreguts d’evacuació fins a alguna sortida de planta no excedeix de 50 metres.

- La longitud de recorregut des de l’origen fins el punt des del qual existeixin 2 recorreguts alternatius no

excedeixi de 25 metres.

Instal·lacions contra incendis
- Extintors portàtils: a 15m de recorregut en cada planta com a màxim des de qualsevol origen

d’evacuació.

- Boques d’incendi equipades (BIE): si la superfície construïda excedeix de 500m2.

- El sistema ha de ser apte per emetre missatges per megafonia.

- Sistema de detecció d’incendi: si la superfície construïda excedeix de 1000m2.

- Hidrants exteriors en cinemes, teatres, auditoris i discoteques amb superfície construïda entre 500 i 10.000

m2, i en recintes esportius amb superfície construïda compresa entre 5.000 i 10.000 m2.

- Enllumenat d’emergència: Proporcionarà una il·luminació mínima en cas de fallada de l’alimentació

general i s’activarà a partir d’un descens del 70% del seu valor nominal. Entrarà en funcionament

automàticament i tindrà una font d’alumentació pròpia. L’enllumenat d’emergència es col·locarà

marcant el recorregut d’evacuació, les portes al llarg d’aquest i els quadres de distribució de

l’enllumenat, a una alçada mínima de 2 metres i amb una  lluminària mínima de 5 lux.

Recorregut d'evacuació

Recorregut d'evacuació alternatiu

Finalització de recorregut

Inici de recorregut

Extintor portàtil

Sentit de recorregut

Boca d'incendis

Llegenda

L'interior del campanar es considera

espai exterior per tal de complir la

normativa en evaquació.




